خبر

فــرهــنــگ وهــنــر

فرهنگی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Sun،Sep،3،2017، No.3655

باحضورخانوادهشهداومسئوالنبرگزارشد

یادبود شهدای خراسانی فاجعه منا

یک شنبه  12شهریور  . 1396شماره 3655

گزارشی از نمایشگاه بازی و نوشت افزار ایرانی –اسالمی
که با حمایت آستان قدس رضوی برپا شده است

مهدی عسکری  -همه حضور دارند ،از اسطوره هایی همچون رستم و
سهرابوتهمینهتاچهرههایدوستداشتنیمثلقهرمانانشکرستان،
جنابخان،شخصیتهای«دیریندیرین»ودخترانشاهزادهروم....گل
سرسبداینمهمانیهمشهداهستند،شهدایمدافعحرم،شهدایدفاع
مقدسوشهدایهستهایکهدرکنارچهرههایآسمانیشان،نمادهایی
از اقتدار نظامی ایران اسالمی هم دیده می شود ،تانک های ذوالفقار،
موشکهایقارهپیمایسجیل،ناوچهدفاعیساختایرانوسفینههای
فضاییبومیراهیایننمایشگاهشدهاند....
ایننمایشگاهکهباحمایتآستانقدسرضویدر ورودیبابالجواد(ع)
حرمامامرضا(ع)برپاشده،چندروزیاستمیزباننمایشگاهوشهربازی
معارفی و نوشت افزار ایرانی – اسالمی با نام «بازی و دانایی» شده است.
نمایشگاهی تمام ایرانی که در لوازم تحریر و بازی های آن دیگر از تصویر
شخصیت های پویانمایی های خارجی و کارتون های ژاپنی و آمریکایی
خبرینیستونمادهاواسطورههایایرانیجایگزینآنشدهاند.

مشقاول:ایرانیبخریم

•از رستم و آرش کمانگیر تا شخصیت های دیرین دیرین

•استقبال خانواده ها از نوشت افزار مزین به تصویر شهدا

ساعاتابتداییصبحاستاماقبلازبازشدندرنمایشگاه،تعدادزیادیاز
خانوادههابرایحضوردرشهربازیوخریدلوازمتحریرپشتدرنمایشگاه
صفکشیدهاند.دقایقیانتظاروسپسورودبهنمایشگاه«بازیودانایی».
دریکیازغرفهها،جامدادیچوبیجدیدیعرضهشدهکهمزینبهتصاویر
شهدای مدافع حرم ،شهدای هسته ای و شهدای دوران دفاع مقدس
است.درهمینغرفهدفاترنقاشیباتصاویرشهید«حاجمحسنحسنی
کارگر»قاریممتازبینالمللی،شهیدآوینی،شهیدتهرانیمقدم وجمعی
ازشهدایهستهایبااقبالخریدارانمواجهشدهاست.درغرفهدیگری
کیف هایی که با مواد و طرح کامال ایرانی تولید شده در معرض فروش
گذاشته شده است؛ کیف هایی با طرح شعارهای اسالمی – ایرانی،
قهرمانانشاهنامهوتصاویرچهرههایجذابتلویزیونیمثلجنابخان.

•دفترهایی که قاب عکس اتاق می شود

درغرفه«موسسهفرهنگیهنریگنجینهسرزمینپارس»کهفعاالنآناز
شیرازبهایننمایشگاهآمدهاند،ابتکاراتجدیدیدیدهمیشود.دفاتری
با طرح جلد و پشت جلد کامال چوبی که بسیار زیبا و چشم نواز است و با
استفادهازهفتنوعچوبگردو،راش،افرا،آنتیک،ونگه،آلدروبیاضمش
تولیدشدهاستوبهگفتهمسئولغرفه،حتیبعدازتمامشدنصفحــــات
سفیددفتر،میتوانازجلدآنبهعنوانقابعکسینفیساستفادهکرد.

موسسه «کوثر» شهر ری تولید شده و در آن تصاویر آخرین دستاوردهای
نظامی کشور از قبیل موشک های قاره پیما ،سفینه فضایی ،تانک های
پیشرفته تولید داخل ،پدافند هوایی و ناوچه های تولید داخل با شرح و
توضیحمبسوطدرپشتجلددفتربهچاپرسیدهاست.درغرفه«ضامن
آهو»همکهمتولیانآنراجمعیازهمشهریانمشهدیتشکیلمیدهند،
تمام کیف های تولید شده رد و نشانی از حرم با خود دارد؛ کبوتران حرم،
گنبدوبارگاه،زیارتو....

عکس ها  :صادق ذباح

مراسمگرامیداشتدومینسالگردشهدایخراسانیفاجعه
منا ،جمعه شب در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) برگزار شد و
صوت دلنشین تالوت قرآن شهید منا ،حاج محسن حسنی
کارگر ،آغاز گر آن بود .در این محفل یادبود که به همت اداره
کلبنیادشهیدوامورایثارگراناستانوآستانقدسرضوی
برگزارشد،حجتاالسالموالمسلمینسیدابراهیمرئیسی
تولیت آستان قدس رضوی ،علیرضا رشیدیان استاندار
خراسان رضوی ،عابدین عابدی مقدم مدیر کل بنیاد شهید
و امورایثارگران خراسان رضوی و جمعی دیگر از مسئوالن
در کنار زائران حرم مطهر امام رضا(ع) حضور یافتند و با
خانواده های این شهدای عزیز همنشین شدند .به گزارش
آستاننیوز ،آیتا...سیداحمدخاتمیعضومجلسخبرگان
رهبری در این مراسم گفت :آن چه غم حادثه تلخ منا را برای
ما سنگینتر میکند ،این است که این شهدا مانند ارباب
خود حضرت سیدالشهدا(ع) با لبی تشنه جان دادند .وی
با اشاره به این که این شهدا مقام واالیی نزد خداوند دارند،
اظهار کرد :شهدای منا سه مدال افتخار دارند ،اول این که
مهمانویژهخدابودندچراکهدرحالتاحرامبهمالقاتخدا
ی ا...
رفتند ،مدال افتخار دوم آنها این است که مهاجر ال 
بودند و طبق آیات قرآن اجر عظیمی دارند  ،سومین مدال
افتخارجانباختگانسرزمینمناایناستکهباعنوانشهید
از دنیا رفتند .عضو مجلس خبرگان رهبری افزود :کسانی
که باعث به وجود آمدن این حادثه تلخ شدند ،همانهایی
هستندکهدریمن،عراقوسوریهآدمکشیمیکنندواینها
کسانی هستند که شهید حججی را بیرحمانه و با قساوت
تمامبهشهادترساندند.امامجمعهموقتتهرانگفت:موج
بیداریاسالمیعلیهظالمان،ازانقالباسالمینشاتگرفته
است و نیروهای مقاومت سوریه ،عراق و لبنان پیام خود را از
انقالب اسالمی گرفتهاند ،چرا که امروز پیام انقالب به همه
دنیا صادر شده است .عضو مجلس خبرگان با بیان این که
قاتل شهید حججی در واقع آمریکای جنایتکار است ،بیان
کرد :مستکبران جهانی با حمایت از داعش باعث به وجود
آمدن این فجایع در دنیای اسالم میشوند ،چرا که آن ها با
آرمانهای انقالب اسالمی مخالف هستند و انقالب را خطر
بزرگی میدانند .وی شهید حججی را تجسم اسالم واقعی
و اسالم ناب محمدی دانست و اظهار کرد :در قاموس اسالم
واقعیسازشوتسلیمجایینداردوفردمسلمانجانخودرا
در راه آرمانهایش فدا میکند .گفتنی است قرائت زیارت
امین ا ...و شعرخوانی در وصف شهدای مظلوم منا از جمله
برنامههای این مراسم بود .شایان ذکر است در فاجعه منا،
 500نفراززائرانایرانیبهشهادترسیدندکه 99نفرازآن
هااهلخراسانرضویبودند.
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عبارات و
اشعار زیبایی
هم روی جلد
این دفترها حک شده
است ،عباراتی همچون« :یا علی
گفتیموعشقآغازشد»«،درآننفسکه
بمیرم در آرزوی تو باشم»« ،بی تو ،روزگار
شبیاستبهبلندایشبیلدا»و....

•ترویج فرهنگ حجاب با «نردبان
بهشت»

دست اندرکاران غرفه «ریحانة النبی» هم که از قم مسافر
مشهد شده اند ،با محصولی جدید که ساک دستی با مضمون و تصاویر
حجاباست،درایننمایشگاهحاضرشدهاند.اینموسسه،دوبازیجدید
فکری با عنوان «پرواز با فرشته» و «نردبان بهشت» را با هدف شناخت و
ترویجحجاببرایگروهسنی 4تا 14سالعرضهکردهاستتامفاهیمی
همانند محرم و نامحــــرم و مسائــــل شرعی را در قالب بازی فکری به

کو د کا ن
و نوجوانان
بیاموزد .در هر
صفحه از دفاتر مشق
این موسسه هم یک نکته ،حدیث
یا مطلب دینی چاپ شده است .غرفه
«بچه های آسمان» هم عالوه بر کتاب
جایزه و شعر ،بسته کاملی از ظرف غذای
کودکانراتولیدوروانهبازارکردهکهبرخالف
نمونه های رایج در بازار ،تمام و کمال به نقاشی
های اسالمی آراسته شده است .ارائه دفاتر نقاشی با
تصاویرمدافعانحرموتیمهایملیورزشیازدیگرابتکارات
اینموسسهاست.

•محصوالتی با نقش و نگار حرم امام رضا(ع)

یکی از جذاب ترین ابتکاراتی که امسال در نوشت افزار ایرانی اسالمی
دیده می شود ،دفاتری با نگاه به افق «ایران  »1404است که توسط

یکیدیگرازمحصوالتجدیدعرضهشده،دفاتریباتصاویررستم،آرش
کمانگیر،شاهزادهروم،چهرههایپویانماییجذاب«دیریندیرین»و...
«فطرس»تهرانتولیدوروانهنمایشگاهشدهاست.
استکهتوسطموسسه ُ
مسئوالن غرفه «سروش» مشهد نیز که نوشت افزار باطرح های ایرانی
اسالمی ارائه می کند ،تالش کرده اند با تثبیت قیمت دفاتر و کاالهای با
کیفیتخود،بارمالیخانوادههارابرایتهیهلوازمتحریربچههاکمکنند.

•«آفتاب» در غرفه خراسان

نوشت افزار ایرانی انتشارات «آفتاب» که از محصوالت موسسه فرهنگی
هنری خراسان است نیز حضور چشمگیری در این نمایشگاه دارد و با
عرضهمحصوالتمتنوع،نظرخریدارانراجلبکردهاست.دفاترنقاشیو
مشقباتصاویریازشخصیتهایشاهنامه،دفاتر«بادیوپدرام»«،رویای
کودکی»« ،کاشفان کوچک»« ،کارخانه خالقیت»« ،کالم مهربانی»،
«حسنا» و «پیم پم» از جمله محصوالت انتشارات آفتاب است .عرضه
ُ
محصوالت گذشته این انتشارات هم جلوه ای دیگر به غرفه داده است،
ب قصههای شاهنامه برای کودکان
محصوالتی همچون مجموعه کتا 
و نوجوانان که در قالب کمیک استریپ ارائه شده است .مداد رنگی و
مدادهای پلیمری هم از دیگر محصوالت تولیدی و عرضه شده توسط
انتشاراتآفتاباست.

•برپایینمایشگاهتا 30شهریور

نمایشگاه «بازی و دانایی» همراه با ارائه نوشت افزارایرانی -اسالمی تا
 30شهریورهمهروزهازساعت 10تا 14و 16:30تا 22درمحلدائمی
نمایشگاههایآستانقدسرضویمیزبانبازدیدکنندگاناست.عالوهبر
ورودیبابالجواد(ع)،امکاندسترسیبهایننمایشگاهازمسیرپارکینگ
شمارهیکحرممطهررضوینیزپیشبینیشدهاست.

خالقیت در بازی های کودکان
بازدیدازغرفههایلوازمتحریرکهتماممیشود،بهسراغشهربازیمی
رویم«.احمدبهشتی»مدیرروابطعمومیموسسهتبیان،اینشهربازی
را حاصل سال ها تالش عده ای از طالب و جوانان فرهنگی شهر قم
بیان می کند و می گوید :با  14بازی در این نمایشگاه حاضر شده ایم
و محتوای این شهربازی برای چهار گروه سنی  3تا  17سال است .در
ادامه به بخش های مختلف این شهربازی سری می زنیم .بازی «اتاق
عمل» مرکب از چند میز عمل است که در آن درباره تغذیه سالم و مواد
مفیدومضربرایبدن،بهدانشآموزانآموزشدادهمیشودوبچههابا

پوشیدنلباسهایسبزاتاقعملهمانندجراحان،دراینبازیآنچه
رابرایبدنمضراست،ازبدنخارجمیکنند.درشهرکترافیکبچهها
سواربرخودرومیشوندوقوانینراهنماییورانندگیرایادمیگیرند.
درغرفه«بازیافت»بچههاهدایتچندجرثقیلراعهدهدارمیشوندتابا
استفاده از چنگال های بزرگ جرثقیل ،زباله ها را تفکیک کنند .کمی
آن طرف تر در بازی شهرفرنگ به آموزش های کاربردی احکام ،آداب
اجتماعی،احترامبهوالدینورعایتحقوقدیگرانپرداختهمیشود.در
بازی«کاروانزیارت»بچههاسواربرقطار،باواقعهغدیرآشنامیشوند.

گوناگون

تئاتر

صنایع دستی

«شرخر»باحضورهنرمندان
تئاترمشهد

نمایشگاه طراحی جواهرات
در مشهد

ساخت فیلم بلند ویدئویی «شرخر» به نویسندگی و كارگردانی علی
خزاعی فر با حضور هنرمندان تئاتر مشهد کلید خورد .به گزارش
مشهدتئاتر ،این فیلم بلند ویدئویی این روزها در شهر مشهد در حال
فیلم برداری است و هنرمندانی از جمله سعید توکلی ،محمدرضا
صولتی ،سحر شفیعی و سینا رازقی ،که از جمله بازیگران مطرح تئاتر
مشهد هستند و سال ها روی صحنه تئاتر ایفای نقش کرده اند ،در آن
بازی می کنند.

خبر
علمی

فرهنگی

دانشگاه فردوسی مشهد ،رتبه دوم بیست و دومین
المپیاد علمی دانشجویی کشور را کسب کرد .این
دانشگاه پس از دانشگاه صنعتی شریف توانست به طور
مشترک با دانشگاه تهران ،در جایگاه دوم این المپیاد
دانشجویی قرار بگیرد .به گزارش ایسنا ،با اعالم نتایج
بیست ودومین المپیاد علمی دانشجویی کشور34 ،
نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد موفق به
کسب رتبه کمتر از  20شدند .دانشجویان ممتاز این
المپیاد توانستند رتبههای برتر را در رشتههای علوم
تربیتی ،مهندسی عمران ،مهندسی برق ،مهندسی
مکانیک ،مهندسی شیمی ،مهندسی مواد و متالورژی،
زبان و ادبیات فارسی ،فیزیک ،ریاضی ،شیمی ،الهیات و
معارف ،زیست شناسی ،علوم اقتصادی ،آمار ،مهندسی
کشاورزی ،حقوق وعلوم زمین کسب کنند.

طبیعتبیجان
در«بطریوجورجیو»

به مناسبت یک سالگی انتخاب مشهد به عنوان شهر جهانی سنگ
های قیمتی ،نمایشگاه طراحی جواهرات در مشهد برپا می شود .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی میراث فرهنگی خراسان رضوی« ،محمد
جواد پیش بین» رئیس اتحادیه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
استان ،با اعالم این خبر افزود :این نمایشگاه صبح امروز (یک شنبه
12شهریور) در موزه بزرگ خراسان واقع در بوستان کوهسنگی
افتتاح می شود و تا 16شهریور از ساعت  9تا  16میزبان عالقه مندان است.

خبر

رتبه دوم دانشگاه فردوسی
در المپیاد علمی دانشجویی

نگارخانه

مسئول بسیج مساجد و محالت سپاه امام رضا(ع):

امسال ۱۰۰مسجد توسطسپاه درحاشیهشهرمشهدساختهشد

مسئولبسیجمساجدومحالتسپاهامامرضا(ع)
گفت:ساختپایگاههایمقاومتدرمساجدوظیفه
سازمانی سپاه است و البته در کنار آن به ساخت
مساجد در صورتی که کار بر زمین مانده باشد،
کمک میشود که در همین زمینه امسال ۱۰۰
مسجد در حاشیه شهر مشهد توسط سپاه ساخته
شد« .یحیی ساالری» در گفتوگو با تسنیم افزود:
سازمان بسیج مساجد خراسان رضوی ،امسال
طرح مسجد محوری را با هدف خدمات رسانی
تمامی  15قشر بسیج به مردم در  10درصد از
مساجد استان در دستور کار خود قرار داده است.
ساالری همچنین اظهار کرد :در هر ناحیه صرف
نظر از الگو بودن مسجد به صورت نسبی با بهره
گرفتن از نظرات صاحب نظران و ائمه جماعات،

یکمسجدرابهعنوانمسجدالگومعرفیکردهایم
کهدراستان 40مسجدالگوو 156مسجدنیزکه
زمینه الگو شدن را دارند ،مشخص شدهاند390،
مسجد هم با اقدامات موثرتری مسیر الگو شدن را
طیمیکنندودرمجموعاز  6135مسجد585،
مسجد در این سه سطح انتخاب شده است و در
فریمان نیز مسجد جامع به لحاظ عرفی و مردمی
مسجد الگو شناخته شده است.وی از برگزاری
همایشمعرفیبرترینهایمساجدوتجلیلازآنان
در دهه فجر امسال خبر داد و گفت :این همایش با
همکاری بسیج صداو سیما ،رسانه ،هنرمندان و
معاونت فرهنگی سپاه و بسیج مساجد و محالت
در مشهد برگزار و برنامه تجلیل مقدماتی آن در
شهرستانهااجرامیشود.

نمایشگاه آثار طراحی طبیعت بی جان با نام «بطریو جورجیو» در
مشهد افتتاح شد .نمایشگاه نقاشی «بطریو جورجیو» با آثاری از
مریم زین الیان و ایال نودادی جمعه دهم شهریور ماه  96در نگارخانه
«آذرنور» مشهد گشایش یافت و تا  14شهریور میزبان عالقه مندان
خواهد بود .نگارخانه «آذرنور» در خیابان راهنمایی  10پالک 20
واقع شده و ساعت بازدید از این آثار هر روز از  17تا  21تعیین شده
است.

سوژه خود را برایصفحهپیگیری
حرف مردم

ارسالکنید

